
8
7

ه 
ح

ف
ص

  
/

  
13

9
7

ن 
ا
ت

س
اب

 ت
 /

  
م

ت
ش

ه
و

ت 
س

ی
 ب
ل

ا
س

یک خانه ای در روستا، شد مركز مهرو وفا

هرخشت این زرخانه ام باصد دعا گشته بنا

این خانه ام چون مأمنی براهل ده گشته به پا

خدا ــام  ن بــا  هـــرروز  را  تزریقات  یخچال 

بعدازكلرسنجی شده كارم شروع باشوروحال

من برگروه های هدف پیگیر می گردم دوان

یك مادری با بار گل آید به سوی خانه ام

شفا امید  به  لــرزان   ، عصا  با  آید  پیر  یك 

بی حال آیدم درطرح مانا كودكی تب دار و

كنم پیگیری  هـــرروز  را  واگــیــر  بیماری 

من اهــداف  اوالترین  شده  مردم  آمــوزش 

كارمحیط و حرفه ای واجب تر ازهركارمن

ازكارو ازكردارمن شد ریشه كن صد درد وغم

طرح سما وهم سبا تازه ترین كارمن است

القصه هرجانكته ای هرجای این ده مشكلی

هرجادلی آشفته شد،دربندغم هابسته شد

او اســرار  در  نكته  هر  او،  كــار  تمام  آخــر 

كی خسته وكی پرغمم ازحجم وكاروبارخویش

بی هیچ سوئی درنظردرخدمت این روستا

منم ایمان  با  بهورز  وطــن  گمنام  سرباز 

هرجای آن نورخدا، از هر بدی گشته جدا

باصفا های  قلب  از  پاشده  بر  اش  شالوده 

باشدکه ازدرد و بال، با لطف حق گردد رها

روستا حیات  زیج  كنم  می  چك  بادقتی 

روال طبق  بــر  روزانـــه  پیگیری  بادفتر 

تا پیشگیری هاكنم هرغصه و هر درد جان

از نور او روشن شده این خانه و كاشانه ام

با قند وچربی مبتال، یارب تو دردش كن دوا

بر طبق بوكلت دانمش دارو درمان بایدم

كنم جلوگیری  جمله  برهمه  انتقالش  تا 

من ازاهمش هرچه گویم كی ادا كردم سخن

من كــردار  سرلوحۀ  روستا  محیط  حفظ 

تزریق واكسن های من صد درد بدراكرده كم

كی گفته ام این كارها یكباره سربارمن است

دلی درد  و  قصه  هر  آدمی،  و  مرغ  شیر  از 

یا با مرض آلوده شد، آزرده یا كه خسته شد

درخانه ام بامن شده غمخواری و تیمار او

من كه شدم وقف دلم ازنیكی پندارخویش

من روز وشب آماده ام تاجان وتن سازم فدا

در پهنۀ ایران زمین چون ابر پر باران منم

گفتندكه سامانه ی سیب آمده است

برنـامـه پایـشی عـجیـب آمـده اسـت

بــا طــرح تــحــول ســالمــت گــویــا

تا حاشیه ی شهر طبیـب آمده است

گـفـتـنـد كــه نــارضــایــتـی هـا بـوده

یك خرده فشارهم به جیب آمده است

از دولـــتــی طـــرح تـــحـــول انــگـار

لبخندبه روی مردم نجیب آمده است!!

نجمه رازقندی،
كاردان بهداشت خانواده 
مركزبهداشت خرمشهر

علی اکبرفالحی،
بهورزخانه بهداشت روستای حاجی آباد
نقش رستم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(  .  کدموضوع 9735  .   پیامک 3000727310001  .  نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله  .  مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 ــ 9735(


